Phonak Audéo B-Direct –
trådløst tilbehør
TM

Produktinformation

Phonak lancerer Audéo™ B-Direct – en tilføjelse til serien af RIC-høreapparater til personer med mild til kraftig hørenedsættelse.
Phonak Audéo B-Direct er baseret på Phonak Belong™-teknologien og udvider Phonak-sortimentet af høreapparater med disse
løsninger til brugere, der ønsker direkte tilkoblingsmuligheder. Audéo B-Direct er målrettet en større gruppe brugere, der ønsker
en mere enkel løsning, og er det første skridt i segmentet med direkte tilkoblingsmuligheder med universal kompatibilitet. De nye
høreapparater er nemme at forbinde til mobiltelefoner og TV.

* med trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste ældre Bluetooth-telefoner

A Sonova brand

TV Connector – den brugervenlige streamingløsning til TV og musik

TV Connector er plug and play-grænsefladen mellem dit høreapparat og et TV eller
andre lydkilder, og den understøtter direkte tilkobling til Audéo B-Direct-høreapparater.
Den er beregnet til at forenkle opsætning og brug, og AirStream™-teknologien sikrer
fremragende stereolyd. TV Connector kan streame lydsignaler fra op til 15 meters
afstand og til et ubegrænset antal lyttere, som har oprettet forbindelse, på samme tid.

Funktionsoversigt
• Streaming af lyd i stereo til begge høreapparater
• AirStream-teknologi – bedre lydkvalitet, hurtigere lydstreaming
og enklere forbindelsesproces
• Ét-klik-tilslutning til alle kompatible høreapparater inden for Høreapparat
rækkevidde uden at skulle betjene høreapparatet
• Samtidig streaming til et ubegrænset antal brugere på samme tid
• Mulighed for diskret montering bag TV'et

Sådan bruges tilbehøret

Op til 15 meter
(50 fod)

Kompatibilitet
• TV Connector kan kun anvendes med Phonak Audéo B-Direct.

TV Connector

Gå til www.phonakpro.com/TV Connector for at se videoer
om brug og opsætning.

Tekniske specifikationer

1. Knap til ét-klik-tilslutning
2. Indikatorlys (LED)
3. Strømstik (mikro-USB)
4. Lydstik til optisk lydtilslutning (TOSLINK) eller analog 3,5 mm-minijackkabel
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Lille hus (L 63 mm x B 63 mm x H 12 mm)

Phonak Remote – den enkle fjernbetjenings-app

Phonak Remote er den nemmeste måde at fjernstyre og understøtte den direkte
tilkobling til høreapparaterne. Appen er beregnet til at øge brugervenligheden af
høreapparaterne, når brugeren anvender en fjernbetjening. Den visuelle styring på
smartphonen gør det nemt at styre høreapparaternes funktioner uden behov for
en separat enhed, der bæres på kroppen.

Funktionsoversigt
• Individuel eller ens lydstyrkejustering i venstre/højre side
• Programoversigt med direkte valg af mulige høreapparatsprogrammer
• Omdøbning af de mulige høreapparatsprogrammer i appen
• Valg af mulige lydkilder tilsluttet høreapparaterne
• Enkel justering af niveauet for omgivende lyde, mens der streames fra en lydkilde
• Separat justering af høreapparatets tinnitus-støjniveau (hvis tilgængeligt)
• Gennemsnitlig brugstid for tilsluttede høreapparater via appen
Gå til www.phonakpro.com/remoteapp for at se videoer om brug og opsætning.

Lydstyrkejustering af
venstre/højre side

Niveau for omgivende lyde
ved lydstreaming

Programvalg og -tilpasning

Justering af tinnitusstøjniveau

Kompatibilitet
• Phonak Remote-appen kan kun bruges med Phonak Audéo B-Direct.
• Phonak Remote-appen kan bruges med en Apple iPhone med iOS 10.2 eller nyere versioner, eller med smartphones
med Google Android 6 eller nyere versioner.
Apple, Apple-logoet, iPhone og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. App Store er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.
Bluetooth®-ordet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Life is on
Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor
betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har
vi udviklet banebrydende høreløsninger, der gør en stor forskel
i hverdagen – både på det sociale og det følelsesmæssige plan.
Life is on.
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